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Pacsai tó

Pacsai számvetés
Beszélgetés Kelemen Tamás polgármesterrel
Végéhez közeledik az ötéves ciklus, október 13-án önkormányzati választás lesz Magyarországon. Mi történt az
elmúlt fél évtizedben Pacsán? –
erről kérdeztük Kelemen Tamás
polgármestert.
– A 2014-ben kidolgozott
program jegyében dolgoztunk
az eltelt időben, együttműködve a lakókkal, civilekkel, vállalkozásokkal Pacsa érdekében.
Köszönettel tartozom a képviselő-testület tagjainak, hogy aktívan, együttműködve segítették
munkámat, mindig a többség, a
város érdekeit szem előtt tartva.
– Hogyan teljesített Pacsa
gazdasága?
– Kiemelkedő időszakot tudhatunk magunk mögött, több

mint 1 milliárd forintos fejlesztést tudtunk realizálni. Betartva
választási ígéretünket, Magyarország polgári kormányával
együttműködve, az általa kiemelt fejlesztési irányhoz igazodva, több mint 200 pályázatot nyújtottunk be, többnyire
sikeresen. Megvalósítottuk a
helyi cégekkel, üzemekkel, vállalkozásokkal a korábbinál sokkal szorosabb együttműködést.
– Milyen a pacsai közélet?
– 2015-ben hiánypótló rendeletet alkottunk helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, melyet tartalommal is
megtöltöttünk, hiszen a négy
díszpolgári cím mellett számos
más elismerés is átadásra került
(Folytatás a 2. oldalon) Kiemelkedő időszakról számolhatott be Kelemen Tamás.

Családi és sportnap Szentpéterúron
2019. augusztus 10-én, szombaton családi és sportnapot
tartottak a szentpéterúri futballpályán. Délelőtt 10 órakor kezdődött a program főzőversennyel, melyre 14 csapat nevezett. A kapott alapanyagból
tetszőlegesen készítettek különböző ételeket: babgulyást, pörköltet, pincepörköltet. Szorgos,
kitartó munkájukért egyforma
díjazásban részesültek, mindenki első helyezést ért el.
A főzés mellett délelőtt egy
pályázat keretében különböző
sportjátékokat, eszközöket próbálhattak ki a résztvevők. Megismerhették a petankot, tollas-

labdáztak, dartsoztak, csapatonként kötélhúzó verseny volt,
különféle labdajátékokat játszhattak az érdeklődők. A pályázat célja a sport megszerettetése, az emberek mozgás iránti
igényének felkeltése volt. A játékokban való részvételért a
közösség 30.000 Ft értékű
sportszerutalványt kapott, melyet az óvodások részére ajánlottak fel a jelenlévő szülők.
Eközben a gyerekek számára
arcfestés, csillámtetoválás, légvár
volt a program. A közös főzés
után beszélgetéssel zárult a nap,
mindenki nagyon jól érezte magát.
Zobb Eszter

A főzés után mindenki együtt tornázott.
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(Folytatás az 1. oldalról)
a 2015-től megtartott városnapi
ünnepségeken. Természetesen a
rendezvényekhez háttér is szükséges. Ezért újjáépítettük a művelődési ház hátsó részét, korszerű, akusztikával és természetes megvilágítással is ellátott multifunkciós nagytermet
alakítottunk ki. A Városi Könyvtár 2015-ben teljes belső felújításon esett át, közösségi térré
alakult, 2019-től pedig méltón
viseli városunk szülötte, Kiss
Dénes író, költő, műfordító nevét, az őt ábrázoló dombormű
is a település új díszévé vált.
Önkormányzatunk és az egyház
együttműködése példás, amely
nemcsak rendezvények, búcsúk,
misék alkalmával nyilvánul meg,
hanem a folyamatos fejlesztések során is. 2014 őszén a korábban megsemmisült II. világháborús emlékmű helyett új
épült, melynek mintegy folytatásaként 2016-ban került felújításra az I. világháborús emlékmű és környezete, 2017-ben
pedig megújult az 1956-os emlékmű és környezete is. 2016ban a pacsatüttősi részen is
teljes körűen felújításra került a
harangláb. A település összefogását jól mutatja a 2018-ban
önkormányzati támogatásból és
közadakozásból megvalósuló temetői lélekharang állítása. Bevezettük 2014 őszén, hogy minden nemzeti ünnepünket annak
napján tartunk meg, hogy a lakosság minél nagyobb létszámmal részt vehessen rajta.
– Városszépítés terén mit
tesz Pacsa?
– Erőnket és lehetőségeinket is meghaladó mértékben
gondoskodunk a tiszta környezetről, továbbá közterületein-

ken fák, virágzó növények ültetéséről és pótlásáról. A művelődési ház és a gyógyszertár
előtt városias zöldfelületet alakítottunk ki, új pihenőpadokat,
kerékpártartókat, hulladékgyűjtőket helyeztünk ki. Megújultak és bővültek a virágágyások,
így tavasszal és ősszel is az
évszaknak megfelelő színpompás virágokkal díszítik a települést a Városszépítő Egyesület
és a Startmunka program dolgozói összefogásának eredményeként. Esti díszvilágítás emeli
ki a templom és az emlékművek szépségét. Lakossági igényt
kielégítve apróbb lépésekkel, de
folyamatosan gyarapodva elkezdtünk meghitt karácsonyi hangulatot teremteni fényekkel, új
adventi koszorúval, lakossági
összefogást támogatva húsvéti,
őszi dekorációval is.
– Mit ajánl Pacsa a fiataloknak?
– Felismertük, hogy Pacsa
életképességének, népességének
megtartása érdekében azonnali
intézkedések meghozatalára van
szükség. A kisgyermekeket nevelő családok segítése érdekében, a térségben az elsők között, a kormányzati elképzelésekkel összhangban, de teljesen
önerőből alapítottuk meg 2015ben a bölcsödét, amire nagy az
igény. A családok letelepedését
segítve és az elmúlt években
jelentősen lecsökkent lakásépítések ösztönzése céljából kedvezményes telkeket alakítottunk ki, amelyek már 75%-ban
elkeltek, építkezés van folyamatban rajtuk.
– Sikerült új szolgáltatásokat bevezetni, olyanokat, amik
nem kötelezőek az önkormányzat számára?

Idén is lesz szociális tűzifa
Kelemen Tamás polgármester tájékoztatta lapunkat, hogy
Pacsa Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, ennek köszönhetően tudnak segíteni
ismét a rászorulóknak.
Kiemelte, hogy ellentétben a korábbi településvezetői gyakorlattal, miszerint Pacsa 2014-ig egyáltalán be sem nyújtotta
pályázatát szociális tűzifára, az elmúlt öt évben mindig benyújtották és minden alkalommal nyertek is, amely a törvényi előírások és a pályázati feltételek szerint ki is lett maradéktalanul
osztva a pacsai lakosságnak.
Ebben az évben 111 erdei köbméter keménylombos tűzifa
támogatásban
részesülnek. A 2015-2019 időszakban így összesen 700 m3 (köbméter) tüzelőanyaggal tudták segíteni télen rászorulókat, több, mint 14 millió forint értékben.
A polgármester azt is hozzátette, miután pályázatról van szó,
így a rászorultsági feltételeket nem az önkormányzat határozza
meg, de egy településvezetőnek kötelessége élni a lehetőséggel,
ha ezzel tud segíteni a lakosoknak, ezért pályáztak az eltelt 5 évben. A támogatás elszámolása miatt az idén is kell kérelmet benyújtani egy formanyomtatványon. A kérelmek benyújtására csak
az októberi önkormányzati választások után lesz lehetőség.

A Pacsai Mikulás futás az ország minden részéből vonz résztvevőket.

– Több hónapos szervezőmunka eredményeként sikerült
elérnünk, hogy átszállás nélkül,
Pacsa
közvetlen
autóbusz
összeköttetésbe került Budapesttel. 50 év után újra napi kettő
járat indul és érkezik. A múltban méltán népszerű pacsai
strandon, 2015 nyarától ismét
biztosítjuk a kulturált fürdés és
strandolás lehetőségét. A lakosok minél gyorsabb és szélesebb körű tájékoztatása érdekében 2018-tól Pacsa és Környéke című havilapot alapítottunk, tíz környező településsel
együtt, amely eljut minden háztartásba.
– Az egészségügy kritikus
ágazat…
– Nem kötelező, de a lakosság jobb ellátására törekedve
bevezettük 2015 januárjától,
hogy a laborvizsgálatok elérhetőek helyben, a betegeknek
nem kell Zalaegerszegre utazniuk, ezáltal időt, pénzt tudnak
megtakarítani. Az eltelt időszakban több mint 2000 mintavételre került sor. A Pacsáért
alapítvánnyal közösen különféle szűrővizsgálatokat szerveztünk, például nőgyógyászati,
bőrgyógyászati
témakörben,
többszörös túljelentkezéssel. A
legtöbb előkészítést, munkát és
időt igénylő, de sikeres pályázat eredménye az egészségház
teljes belső felújítása, mely régóta váratott magára, a fogorvosi, háziorvosi és védőnői
helységek korszerűsítésére mintegy 35 millió forintot költhettünk. Elmondhatjuk tehát, hogy
2015-2019 között Pacsán megújult a mentőállomás, a gyógyszertár és az egészségház is.
– Mit nyújt Pacsa a rászorulóknak?
– Az elmúlt 5 év során
nyújtott támogatások összege
meghaladta a 25 millió forintot.
Olyan újonnan bevezetett támogatási formákkal is mint a
szociális tűzifa, óvoda- és iskolakezdési támogatás, vagy
pedig az idősek téli támogatása.
– Az infrastruktúra fejlesztésénél sikerült előre lépni?
– Az egészséges ivóvíz
biztosításához jelenleg is zajlik
Pacsán az ivóvízmű rekonstrukciója, amire sikerült 350
millió forintos állami támogatást nyernünk. Amit minden lakos kért, 2015 óta számtalan út
– és járdafelújítás történt: asz-

faltos útfelújítás Gagarin utca,
Kiss utca, Szőlőhegyre vezető
út. A járdafelújításokat pedig
felsorolni is hosszú lenne, talán
annyit, hogy meghaladta a 3
kilométert a hossza. Sikerült
még 25 millió forintos állami
támogatással a tüttősi hegyre
vezető utat 1100 méter hosszan
felújítani. Teljes felújításra került a Szent István téri parkoló.
Az ipari parknál 55 millió forintból történt fejlesztés: a
szennyvíz gerincvezeték rendszer bővítése, járdaépítés 800 m
hosszan, napelemes kandeláberes közvilágítás kiépítése. A
biztonságos közlekedést gyalogátkelő terveztetése és kiépítése segíti a Szent István térnél.
Településünk üzemeltetése terén is sikerült hatalmas előrelépést elérni az elmúlt öt év
során. Elkezdtük és sikeresen
veszünk részt a nem kevesebb,
mint 200 millió forint értékű
Start-közmunkapályázaton. Megvásároltuk a Szent István téren
a régi tüzéptelepet, ahol kialakítottuk műszaki bázisunkat.
100 millió forint értékben tudtunk gépeket, eszközöket, szerszámokat vásárolni. Ezek az
önkormányzat tulajdonai, értékállóak és ha kell forgalomképesek.
– Milyen a sportélet a városban?
– Sokat dolgoztunk a helyi
sportolási lehetőségek megtartásán, kiszélesítésén. Jelentős
anyagi támogatást nyújtunk a
labdarúgóknak, támogatásunkkal újjáéledt a női kézilabda
sportág, megalakult a kézilabda
szakosztály, folyamatosan fejlődnek és stabil tagjai a megyei
bajnokságnak. 2015 óta már
mindenki összeköti a Mikulás
napi programot a Pacsai Mikulás futással, hiszen a megye
második legnagyobb téli szabadtéri rendezvényévé nőtte ki
magát. Hosszú hónapok szervezőmunkája és közel 50 önkéntesnek köszönhetően évről évre
több mint 40 település 500 futója vesz részt különböző korosztályban a sporteseményen.
– Mik a további tervei?
– A megkezdett munkát szeretném folytatni, Pacsa fejlődését, építését a továbbiakban is
szolgálni, tehát polgármesterjelöltként indulok az októberi
választáson.
z.t.
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Közös kirándulás három falu gyermekeinek
A nagyok a fővárosba utaztak. Megtekinthették a Csodák
palotáját, a Tropicariumot, a
Hősök terét és Vajdahunyad várát.
A kicsikhez hasonlóan a
gyermekek ellátásáról – reg-

Felsőrajk, Alsórajk és Pötréte minden évben kirándulást
szervez a településeken élő

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

gyermekeknek. Az idei évben –
a tavalyihoz hasonlóan – az óvodáskorú és alsós tagozatú gyermekek (kicsik), a felsős és középiskolás diákok (nagyok) két
külön helyre kirándulhattak.
A kicsik a zalaszabari Zobori Kalandparkba látogattak
el, ahol az egész napos játék
során a gyermekek ellátásáról –
reggeli, ebéd, fagyi, ital – az
önkormányzatok gondoskodtak.

geli, ebéd, fagyi, ital – az önkormányzatok gondoskodtak.
A kirándulások az önkormányzatok hozzájárulása
nélkül nem valósulhattak volna meg.

www.zalatajkiado.hu
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Emlékezés államalapító királyunkra

Szabó Zoltán káplán és Lóránt Zoltán ministráns az ünnepi
szentmisén.

Pacsán az államalapítás és
az új kenyér ünnepe alkalmából
rendezett megemlékezés reggel
a római katolikus templomban
szentmisével kezdődött. A mise
keretében Szabó Zoltán káplán
megszentelte az új kenyeret,
melyet a pacsai „Pékmester 2”
Kft. készített. A városi ünnepség a Szent István szobornál
folytatódott, ahol Kelemen Tamás polgármester mondott ünnepi beszédet.
Méltatta Szent István királyunk államalapító tevékenységét, de felhívta a figyelmet
arra, hogy nem szabad megfe-

ledkeznünk István apjának,
Géza fejeledelemnek az érdemeiről sem. Mai kifejezéssel
élve ő hozta meg a stratégiai
döntést, mely alapján Gézának
és Istvánnak a feladata volt,
hogy létrehozzák a keresztény
államot, erős alapokra helyezve
teremtsenek egy hosszú évszázadokra biztonságot nyújtó,
nyugati mintára berendezkedő
társadalmat, biztos gazdasági
alapokkal. Az első magyar törvények megalkotása, az önálló
magyar pénzverés elindítása, az
uralkodói akaratot írásba foglaló oklevelek kiállításának

gyakorlata is az ő nevükhöz
fűződik.
István vezette be a megyerendszert, amely akkor nagyon
modern megoldásnak számított,
s a közigazgatás alapjainak biztosítéka lett. Ő szervezte meg a
magyar egyházat, püspökségeket és monostorokat alapítva,
miközben figyelme a falusi
templomok építésének szorgalmazására és a felszerelésükről
való gondoskodásra is kiterjedt.
Szent István valódi keresztény
uralkodó volt. Bár vaskövetkezetességgel hajtotta végre a reformjait, nem kegyetlenkedett
öncélúan. Hitéről és bölcsességéről tanúskodnak fiához,
Imre herceghez intézett intelmei is, amelyek máig megszívlelendő tanulságokkal szolgálnak. Különösen igaz ez, ha
figyelembe vesszük, milyen
korban íródtak ezek a tanácsok. Szent István művének
legfontosabb üzenete a mának
kétségtelenül egyetlen szó:
Európa. Ez volt a kulcsa annak a jövőnek, amiben a
magyarság felemelkedését látta. Életművének alapgondolata: felelősséget kell viselnünk utódainkért, védelmez-

nünk kell az utánunk jövő
nemzedékeket.
Így van ez az országgal, és
így van ez a településsel is. A
felelősség mindannyiunké, mint
ahogyan a döntés is. Ehhez
kapcsolódva zárta szavait a
polgármester: „Azt kívánom
tanítsa és segítse önöket is mindennapi döntéseikben államalapítónk üzenete. Lássanak a saját szemükkel, vegyék észre az
éveken át tartó kemény munkának a gyümölcsét, amely
nyomán elindult a változás, a
fejlődés. Emlékezzenek, és ne
csak az ígéreteknek, és a nagy
szavaknak higgyenek.”
Az ünnepség fényét emelte
a kulturális műsor: Magyar
Réka és Horváth Cintia versmondása, valamint a Szivárvány Dalkör előadása.
Koszorúzással zárult a megemlékezés, Pacsa Város Önkormányzata, Zalaigrice Község Önkormányzata, a Pacsai
Általános Iskola, a Városvédőés Szépítő Egyesület, a Nőszirom Kulturális Egyesület és a
Polgárőr Egyesület képviselői
helyezték el koszorúikat Szent
István szobránál.
Bokor Ferencné

Az őszi önkormányzati választásokról Pacsán és Zalaigricén
A Helyi Választási Iroda tájékoztatása
Magyarország köztársasági
elnöke a helyhatósági választásokat 2019. október 13. napjára
tűzte ki. A névjegyzékbe való
felvételről szóló értesítőt már
minden szavazásra jogosult
megkapta. Pacsán két szavazókör van, a könyvtárban és a
művelődési házban, Zalaigricén egy, a kultúrházban. Reggel 6.00 órától 19.00 óráig
lehet menni voksolni. Van lehetőség mozgóurna igénylésre
is, a kérelmet 2019. október
11-én 16.00 óráig a választási
irodához, míg a szavazás napján, de csak 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell
eljuttatni.
2019. augusztus 24. napjától megkezdődött a kampány,
ekkortól van lehetőség ajánlások gyűjtésére. A jelöltséghez

szükséges ajánlások száma
Pacsán polgármesternek 42,
képviselőnek 14, Zalaigricén
polgármesternek 4, képviselőnek 2.
Lehetőség van több ajánlás
gyűjtésére is, de ezek már csak
támogató aláírások, joghatásuk
nincs. A választópolgár több
leendő jelölt ajánlóívét is aláírhatja, azonban azt érdemes
tudni, hogy a jelöltnek joga van
mint közérdekű adatot kikérni,
hogy kinek az ívét írta alá egyegy lakos.
Az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet 2019. szeptember 9-én
16.00 óráig kell a Helyi Választási Bizottsághoz (HVB)
bejelenteni, eltelte jogvesztő. A
HVB dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről vagy elutasításá-

ról. A HVB sorsolja majd ki a
jelöltek helyét is a szavazólapon.
A választás tisztaságáért,
egyenlőségéért és szabályszerűségéért a szavazatszámláló
bizottságok és a HVB a felelős.
A bizottságok összetétele, valamint döntései a honlapon
(www.pacsa.hu valamint www.
zalaigrice.hu) és a hirdetőtáblákon kerülnek közzétételre. A
szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a szavazás napján a
megfelelő érvényes okmányokat, végzi a szavazólapok
számlálását, tölti ki a jegyzőkönyvet. Az eredmény megállapítása a HVB feladata.
Hivatali munkaidőben és a
hivatali munkarend szerint a
szavazópolgárok és a jelöltek is
kérhetnek személyes tájékozta-

tást a hatályos jogi előírásokról,
de a helyi választási iroda csak
adminisztratív szerepet tölt be,
nem mi vagyunk a döntéshozók,
a szavazólapokat nem is látjuk.
Csak Önökön, választópolgárokon múlik mely jelöltre adják
le voksukat, így a legnagyobb
felelősség az Önök kezében van.
Dr. Benedek Karolina
jegyző

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke
havilapban.
ssen
e
d
r
i
Telefon: (92) 596-936;
H k!
E-mail:
nálun
zalataj@zelkanet.hu
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A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, határon túli, magyarlakta területein is megemlékeztek Szent
István királyról.
Lendván, a muravidéki magyarság központjában Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.
Vajon számunkra – 21. századi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a műveltség kötelező tételeként tekintünk rá, vagy megértjük és átérezzük sorsának és cselekedeteinek mozgatórugóit és üzenetét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:
Igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Tekintsük példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Európában. Nem tett hűségesküt

sem a német-római császárnak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őrizte meg, hogy közben bekapcsolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.
Azzal tette naggyá és maradandóvá országát, hogy szabályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomváltások és korszakváltások viharait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kereteit. E törvények évszázadokon keresztül követendő mintául szolgáltak a későbbi jogalkotóknak. A vármegyék rendszere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő intézmények.
A kalandozó magyar törzseket egy közösséggé formálta, megóvta őket a széthullástól. Legfontosabb történelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A kereszténység által meghatározott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélésének alapjává… Első uralkodónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a felsőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott államszervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.
Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 évvel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlékkonferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:
„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös,

Pácsonyi Imre mondott beszédet.

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és megérthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet bennünket.” – idézte a miniszterelnök mondatait beszéde végén Pácsonyi Imre.

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN
Zala megye területi jellegzetességeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítását.
A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 zalai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését valósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid bemutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényképes anyagait és pontos elérhetőségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanyagokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.
A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó információkkal való ellátására, egy olyan online adatbázis kialakítására, amelynek frissítése rendszeresen biztosított. Ennek egyik lehetséges formájaként a zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretein belül kialakításra kerül egy helyi termék, illetve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelenésére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.
A paktum megvalósítási időszakában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellénházán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két rendezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelkezésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosított volt különböző helyi termékekből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.
Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több településén, ahol a látogatók megismerhetik Zala helyi termékeit, szolgáltatásait, kézműveseit.

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.

-----------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Az összefogás szimbóluma
A pacsai hárs Zala megye természeti csodája
A megyei napilap kezdeményezésére szavazás indult,
hogy mely természeti értékeket
sorolja a megyében a legszebbek közé a lakosság. A több,
mint 100 jelölt közül a legtöbb
jelölést kapó 20 csodára 2019
augusztus 8-30 között lehetett
szavazni, naponta egy voks internetes leadásával, illetve beküldött szavazószelvénnyel.
A pacsai 350 éves Öreg
Hárs nemrégen az ország ötödik legszebb fája lett többezer
szavazattal, így már kialakult
egy kisebb rajongótábora. Ebben a játékban is az első naptól
kezdve vezetett, de valójában
amikor a polgármester közösségi oldalán kérte szavazásra a
pacsaiakat, akkor nőtt meg tetemesen az előnye. Valóban
elmondható, hogy az Öreg Hárs
az összefogás szimbóluma; a
partnertelepülések, partnerszervezetek mellett a lakosság
azonnal a kezdeményezés mellé állt, hihetetlen mértékben

kapták a voksokat. Ehhez persze kell az is, hogy legyen aki
meg tudja szólítani az embereket, megtalált egy olyan lehetőséget a település népszerűsítésén túl a közösség erősítésére, amely anyagi ráfordítást sem igényel. Úgy tűnik
hiánypótló volt a játék – a
szabadságolások és hegyi, háztáji munkák miatt sokan nem is
tudtak róla, amit sajnáltak, mert
szívesen segítették volna a versenyben a pacsai fát.
A pacsaiak méltán lehetnek
büszkék, hiszen egy nappal a
szavazás lezárása előtt online
szavazataik száma több, mint
kétszer annyi, mint a második
helyezett zalaszentmihályi horgásztóé, és meghaladja a többi
19 jelölt szavazatainak összegét
is – és ebben még nem szerepelnek az összegyűjtött és
beküldött papír alapú voksok
számai.
A természeti csoda körül a
jelenlegi önkormányzat tanös-

Óvoda - iskolakezdési támogatás
Tisztelt pacsai szülők!
Tájékoztatjuk, hogy Pacsa Város Önkormányzata 2019.
évben ismét a helyi óvodások, iskolások és a középiskolások
részére tanévkezdési támogatást nyújt.
A benyújtáshoz szükséges további információ, illetve a
kérelemhez szükséges nyomtatvány a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél igényelhető.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtási határidő 2019.
szeptember 30. napja.
Pacsa Város Önkormányzata

Már rajongótábora is van a hársfának.

vény kialakítását tervezi és
továbbra is támogatja túra - és
sport rendezvényekbe való
bevonását, hiszen a megmérettetés ismét azt bizonyította, a településen levő ér-

tékeket fel kell kutatni, meg
kell becsülni, ahogy őseink
tették, hogy unokáink is láthassák – és ebben a lakosok
támogatják a jelenlegi városvezetést.

Lomtalanítás Pacsán
Pacsa város önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. szeptember 16-án hétfőn házhoz menő
lomtalanítást végez a Zalaispa Zrt. A lomtalanítás kizárólag a
lakosságra vonatkozik, közületek elől nem kerül elszállításra a
hulladék.
Reggel 6.00 óráig a ház elé nem ömlesztve kihelyezhetőek
ruhaneműk, bútorok, műszaki cikkek, portánként 4 gumiabroncs.
Nem helyezhető ki építési törmelék, állati tetem, zöld és
kommunális hulladék, akkumulátor, festékes doboz, olajos
flakon, gyógyszer, elem, egyéb veszélyes hulladék.
A lomtalanítás költsége meghaladja az egymillió forintot,
melyet az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz.
Pacsa Város Önkormányzata

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Kalandok az élményparkban
Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munkatársait a zobori élményparkba. A Holnapocska tábor alapítója,
Szabadics Zoltán és a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál
Attila vezette az eseményt.
Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táborozott Zalaszabaron. A tábor nemrégiben megkapta a Gyógyító
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.
– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számára. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.
A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkeznek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat alakult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találkozásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg Gerlinger Sándortól, a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.
Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédáról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balatonon, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak
Minden várakozásnál jobban teljesít a magyar gazdaság, amiből az idősebb korosztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.
A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíjkiegészítést is.
Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt Papp Gabriella, a Nagyberegi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.
– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.
Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a
barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Sikeres településfejlesztés Zalaszentmártonban
Zalaszentmárton a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet legnyugatibb kistelepülése, zsákfalu. A
romantikus, kanyargós horgoson keresztül, egy idillikus
völgyben érjük el. Erdők, patakok szegélyezik, halastavakkal
végződik a völgy.
Az elmúlt 9 évben a helyi
önkormányzat elsődleges célkitűzése az volt, hogy olyan lak-

hatóvá tegye a falut, amely a
teljes körű infrastruktúrát biztosítja. Saját községi szennyvíztisztító létesült és szennyvízhálózat épült ki. A település
megújult, és teljes közvilágítása energiatakarékos rendszerű. Úgynevezett DJP pont is található, mely a szabad internetelérést biztosítja. A kiépült, teljes falut behálózó térfigyelő

Elismerésben részesült a falu.

Kirándulást szerveztek a szentpéterúriak
Több éve már, hogy minden
nyáron a szentpéterúriak kirándulást szerveznek maguknak.
Idén augusztus 17-én szombaton az esztergomi bazilikát és
fővárosunkat, Budapestet látogatták meg. Délelőtt a bazilika
csodás festményeit, templomát,
altemplomát nézték meg. A
bátrabbak pedig felsétáltak a
kupolakilátóba, ahonnan gyönyörködtek a kilátásban.
Délután Budapesten folytatódott a program, ahol első
útjuk a Westend bevásárlóköz-

pontba vezetett. Ezután elmentek a Hősök terére, majd a
Városligetben töltötték el szabadidejüket. Voltak, akik a
Szépművészeti Múzeumban lévő kiállítást néztek meg, mások
Vajdahunyad várában nézelődtek. Hazafelé a Budai várban
álltak meg, a Halászbástyán, s a
Mátyás templom körül sétáltak,
a kirakódó vásárban jártak.
Sok élménnyel érkeztek haza, a program célja, a közösség
erősítése sikeresen megvalósult.
Zobb Eszter

Csoportkép a Szent István Bazilika előtt Esztergomban.

kamera rendszer és a polgárőrség együttesen biztosítja a
közbiztonságot.
A kistelepülések elnéptelenedése ellen a polgári kormány
több programot is indított. Köztudomású, hogy „pályázatok”
elnyerése nélkül a költségvetés
igencsak szegényes lenne. A
fejlesztési pénzekért jelentős a
versenyfutás.
Valamennyi lakott utca szilárd aszfaltburkolatot kapott.
Az egészségügyi, orvosi szolgáltatás teljes, megújult eszközparkkal bővült. A közös
összefogással létrehozott, pacsai székhelyű, jól felszerelt, új
szociális központ részesei vagyunk. Szociális gondozottainkat, az időseket a falu saját,
állandó szakembere látja el.
Önálló falugondnokságot is létesítettünk, saját kisbusszal. A
teljes körű ellátás a rászorulók
folyamatos anyagi és természetbeni támogatásával egészül
ki. Sikerült mozgó ABC-t indíttatni, mely népszerű, és már
reggel friss áruval látja el a
lakosságot.
A falu hőseinek emlékművet állítottunk, azoknak, akik a
két világháborúban a hazáért
életüket adták. Egyúttal a kis
műemlék templomunk környezetét parkosítottuk. A falu elszármazottainak egy emlékhelyet létesítettünk.
A közmunka program és a
zártkerti felújítási program keretében biztosítva lett, hogy a
faluban gyakorlatilag megszűnt
a munkanélküliség, immár közel egy évtizede. A falu egy
fontos külterületi hídját jelentős
program keretében fel tudtuk
újítani, teljesen újjá építeni. A
legfontosabb gépek, eszközök
rendelkezésre állnak. A falu saját gyümölcslé kisüzeme idényszerű szolgáltatást végez a lakosságnak. Zalaszentmártonban
mindenki, aki akar, dolgozhat,
helyben vagy a közeli falvakban, kisvárosban, ahol 3 új
munkahely létesült.
Megújult a játszótér és a
falu körüli erdőkbe és gyümölcsösökbe vezető tan-ösvény,
valamint tornapálya létesült. A
rendkívül elhagyatott szőlőhegy hosszú távú fejlesztése
keretében idén megkezdtük a
villamosítást és folytatjuk a
vezetékes vízellátással, majd az
útépítéssel.
Mindig törekszünk arra,
hogy térségi összefogásokat
kezdeményezzünk, mert együtt
nagyobb sikerek érhetőek el.
Öröm számunkra is, ha sike-

Az oklevél…

resek a szomszédos falvak. Így
valósult meg az első zalai
natúrpark 28 település összefogásával. Szintén a szomszédainkkal közösen pályáztunk és
elnyertük a Magyar Tájdíjat.
Ezzel hazánkat képviselhetjük
egy európai megmérettetésen.
Szeptember közepén pedig egy
másik jelentős elismerést, a
Magyarországi Falumegújítási
Díj egyik kiemelt fokozatát
vehetjük át. Ugyanis a pogányvári kistáj, ez az egyik zalai
csoda, nagyobb figyelmet és
törődést érdemel.
A saját falufejlesztési
munkáink elismerései még a
„Greennovációs Nagydíj 2014”
és a „Magyarországi Territoria
2018”. díj.
Évek óta részt veszünk a
„Virágos
Magyarországért”
mozgalomban, mellyel szeretnénk, ha a község közterületei
színvonalasan jelennének meg
a közvélemény előtt. 2019.
augusztus 17-én rangos kitüntetést, az „Arany Virág”- díjat
vehettük át. Ez a cím kötelez,
jövőre még nagyobb felbuzdulással kell szépítenünk portáinkat.
Falufejlesztési programunk
keretében 2019 év őszén felújítjuk a kultúrházat, könyvtárat és az orvosi rendelőt, s a
polgármesteri hivatalt. Ez hőszigetelést és energia-takarékos, új fűtési rendszert jelent.
Közeli terveink közt szerepel a
temető részbeni felújítása az
úttal, parkolóval.
Az úgynevezett „Leader”
programban, mely közös pénzalap több, Pacsa környéki zalai
településsel, egy hegyi pihenőhelyet és turisztikai állomást
kívánunk létesíteni. Fejlesztjük

2019. szeptember

Kettős ünnep Zalaigricén

Sokan látogattak haza.

Több éves hagyomány már
Zalaigricén a szüreti parádé és
az elszármazottak napja. Az ősz
közeledtével az utolsó szabad
augusztusi hétvégén összejönnek a helybeliek és a községből
elszármazottak, hogy együtt
mulatva elbúcsúztassák a nyarat. Így volt ez augusztus 24-én
szombat délután is.
A Közösségfejlesztés megvalósítása Pacsa városban és Zalaigrice településen pályázat keretein belül minden évben színes
kulturális program várta az érdeklődőket. A rendezvény lebonyolításáért Zalaigrice Önkormányzata és
Zalaigrice Községért Közalapítvány, valamint a lelkes segítők
és szervezők voltak a felelősek.
A nagy meleg ellenére
sokan látogattak haza, érkeztek

a környező településekről.
Horváth Gyöngyi polgármester
asszony köszöntője után Zetor
Zsolti mulattatta a népet, utána
következett a pacsai Nőszirom
együttes táncbemutatója, a helyi lányok és asszonyok táncprodukciója, operett dalokat
hallhattak a zalaegerszegi Apolló Társulat előadásában, a
szentpéterúri Fürge Ujjak Kézimunka Szakkör énekesei népdalokat adtak elő. Az este
sztárfellépője Lagzi Lajcsi volt,
aki a Dáridó hangulatát idézte fel.
Kiállítást is megtekinthettek
a horgolt munkákból, valamint
a fából készült dísztárgyakból.
A találkozót és a parádét este
tűzijáték zárta.
Zobb Eszter

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
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kezni, családot alapítani. Itt az
infrastruktúra teljes és innét
minden közel van: a nagyobb
zalai városok, üdülőhelyek,
mint Hévíz, Balaton, Zalakaros
és Kehida.
A képviselő-testület közös,
nagyszabású, konszenzusos döntéseket hozott a turizmus elindításáért, melynek legfontosabb lépése az alapvető infrastruktúra rendbe tétele volt. E
nélkül nincsen vendégforgalom. Még szeptemberben beadásra kerül a pályázat, a
Nagyhorváti felé vezető úton, a
Kis-Balaton felé, a falvakat
összekötő kerékpárút megvalósítására. Önkormányzatunk erőfeszítései a lakosság többségének támogatását élvezik és az
állami elismerések, anyagi támogatások ezt díjazták az elmúlt években. Ezt a sikeres utat
kell folytatni.
Milyen példával szolgálhatunk másoknak? A legfontosabb, hogy legyen jövőkép, és
alapos tervezés előzzön meg
minden cselekvést. A falvak
higgyenek abban, hogy ha akarnak, akkor megmaradhatnak!
Zalaszentmárton lakossága
tudja, hogy az innét elszármazott honfitársaink mindenhol
büszkeséggel vallják meg szülőföldjüket, és vágyakoznak
idelátogatni. Ezeken túl mi akár
nagyobb szabású, gyógy- és termálturisztikai, szállodás, panziós és üdülőfalvas projekteknek is a helyszíne lehetünk.
Erre már évekkel ezelőtt, a rendezési terveink készítése során
felkészültünk.
Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Hu

zöldség feldolgozónkat is,
azért, hogy minél jobban önellátóak lehessünk, ennek még
hasznát vehetjük. Kettő, a falu
méreteihez képest nagyobb
szabású, európai uniós pályázatunk is van, horvát településekkel közösen. Ezek a zarándok turizmushoz, és alkotóművészeti táborhoz kapcsolódnak, és ha nyerünk, akkor a
következő 2 évben valósulhatnak meg. Ugyanis, Zalaszentmárton a Via Sancti Martini
európai kulturális útvonal egyik
elágazási pontja, egy jelentős
Szent Márton emlékhely.
Szeretnénk egy olyan program részesei lenni, amely végre
Zalát bekapcsolja a balatoni
kerékpárút hálózatba. Így a
szomszédos Kis-Balaton térségből és Zalakaros, Zalaszabar, Egeraracsa irányából kisebb biciklis körutak valósulnának meg és ezzel igen jelentős,
új szolgáltatásokat kapna a
hazai és külföldi szelíd turizmus. Mi ennek keretében egy
látogatóközpont megvalósítását
céloztuk meg.
Mennyire élhető település
Zalaszentmárton? Reméljük nagyon is élhető, és van jövőkép.
Lassan elkezdődtek a lakóház
felújítások, az üres telkeken
házak építése. Azért, hogy a
falu arculata, romantikája megmaradjon, kézikönyvet készítettünk, melyet be kell tartania
minden építkezőnek. A falu
iránti vonzalom szinte kizárólag a romantikus, idillikus
üdülőfalu szerepkörnek köszönhető. Nagyon szeretnénk,
ha a faluban felnövő új generáció is képes lenne itt épít-
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• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Méltán ünnepeltek.
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2019. november 15-én ( péntek ) 18 órakor
„NEM, MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG„
LÉLEK ÉS SZÖGESDRÓT
Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin és Rózsás János a „
magyar szolzsnyicin „ barátsága
Vendégeink: Domonkos László író és
Baranyi Krisztina az IdőJel és a Fríg Kiadó igazgatója
Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó –
Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik
2019. december 13-án ( péntek ) 18 órakor
POGÁNY VAGY KERESZTÉNY?
- Koppány vezér a Képes Krónikában
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba
informatikus mérnök
- Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves családjaik
„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél„
2019. december 20-án ( péntek ) 18 órakor
TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN
Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros
vetített-képes előadás és jó idő esetén csillagászati bemutató
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász és kedves
családja
2020. január 17-én ( péntek ) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
PARASITUS SZÍNRE LÉP
Bornemisza Péter - Magyar Elektrája
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek
elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester – Németh Ferenc
zenetanár és kedves családjaik

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2019/2020

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rajnai Miklós
a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója - Bánffy Miklós-díjas
bölcsész – Százak Tanácsa tagja
Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
2019. szeptember 20-án (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyez el a
Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
HÁROM MAGYAR SZENTKÉP
Egy csíki székely keresztszemes hímzés; egy altáji szkíta (szaka)
arany övcsat;
egy kazetta-ábra a csengersimai református templom 1761-ben
kifestett mennyezetéről.
Szentképek? Magyarok?
Igen, magyar szentképek!
Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik
2019. október 18-án ( péntek ) 18 órakor
- KERESZTÜNK és KERESZTUTUNK Ember és művészet keresztútjárása – A modernizmus degenerációja
Miklósvölgyi János festőművész vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik
2019. november 8-án ( péntek ) 17 órakor
„ CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK „
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és
szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa, Eötvös tér

2020. február 21-én ( péntek ) 18 órakor
- VÖRÖS - BORDÓ - VÖRÖS DIKTATÚRÁK A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság
életesélyeiről - nyilvános beszélgetés és vita.
„ Úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más
emberről a bőrt. „ – Szabó Magda
Az est házigazdája: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök
Balogh László géplakatos mester és kedves családja
2020. március 20-án ( péntek ) 18 órakor
- Magyar Emlékekért a világban Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
dr. Messik Miklós
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetítettképes
előadása
Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide
Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök - szervezetfejlesztő és
kedves családja
2020. április 17-én ( péntek ) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA
dr. Pais István filozófiatörténész
– nyugalmazott egyetemi docens vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó
Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik
2020. május 15-én (péntek) 18 órakor
A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI
Összetartozás és teremtés a magyar hagyományban
SZAKRÁLIS TÁRSADALOM ÉS KERESZTÉNYSÉG
Kereszténység és szerves társadalom
Hintalan László János vetítettképes előadása
* Az előadás azt szeretné – az élet legfontosabb területeiről hozott
egyszerű példákkal – bemutatni, hogy létezhet Isten rendjének
megfelelő életforma, ország, állam a Földön, amely egységben
tartalmazza Isten Teremtésben és szóban megtestesülő törvényeit.
Erre a 2000 éves fordulatra a Vatikán már 1993-ban megadta a
lehetőséget. – Hintalan László János
Az est házigazdái: Búvári István vasutas
Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja
100 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó - bűnös és
igazságtalan szerződést - Trianonban!
2020. június 4-én ( csütörtök ) 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!
A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET

2019. szeptember
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Hét nagyszínpadi bemutató Retró búcsú Egeraracsán

Hét nagyszínpadi produkció,
valamint stúdiószínpadi és osztálytermi előadás is szerepel a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház 2019/2020-as évadában – közölték az évadnyitó társulati ülésen.
Az első bemutató október
11-én a Zrínyi 1566 című rockmusical lesz Moravetz Levente
rendezésében és Sasvári Sándor címszereplésével. A történelmi előadás próbái már elkezdődtek – jelezte Besenczi Árpád színházigazgató, aki azt is bejelentette, hogy a zalaegerszegi
közgyűlés júniusban újabb öt
évre bízta meg a színház vezetésével. A műsortervről elmondta, hogy október 25-én rendezésében mutatják Claud Magnier Oscar című vígjátékát. Novemberben egy ifjúsági előadást láthat a közönség, az Óz,
a nagy varázsló című mesemusicalt Tompagábor Kornél állítja színpadra. Decemberben Tarcy Letts Augusztus Oklahomában című művét mutatják be, a
„fekete komédiát” Funtek Frigyes rendezi.
Január 31-én Csiszár Imre
rendezésében Örkény István regényének színpadi adaptációja
kerül műsorra: a Tóték című
tragikomédiában Szalma Tamás
játssza a főszerepet. Márciusban lesz A kőszívű ember fiai
című romantikus színmű premierje, Jókai Mór regényének
színpadi változatát Böhm György
– aki egyben a darab rendezője
is – és Korcsmáros György írta.
Az évad utolsó bemutatóját, a
Sose halunk meg című művet
Koltai Róbert állítja színpadra.
A stúdiószínpadi előadás rendezője, Farkas Ignác Egressy
Zoltán Sóska, sültkrumpli című
komédiáját állítja színpadra –
fűzte hozzá Besenczi Árpád. A
Tantermi deszka elnevezésű színház nevelési program keretében

az általános iskolák osztálytermeibe a Geoff Gillham Csontketrec című darabot, míg a középiskolákba a Peter című előadást viszik el.
A színházi produkciókat tájelőadásokon is bemutatják majd,
ezért nagy segítséget jelent, hogy
a régi, rossz állapotban levő járművek helyett új, nyolc személyes kisbuszt kapott a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház egy magáncégtől, támogatási szerződés keretében.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere (Fidesz-KDNP)
példaértékűnek nevezte, hogy a
város – mind a kulturális, mind
a sport programoknál – számíthat a zalaegerszegi cégek társadalmi felelősségvállalására, míg
a színházak előadásaikkal járulnak hozzá a városi rendezvények, jótékonysági akciók sikeréhez – fogalmazott a polgármester. A társulati ülésen egy
perces néma főhajtással emlékeztek a júliusban elhunyt György
János Aase-díjas színművészre,
a színház örökös tagjára. (Forrás: MTI)

Augusztus 18-án retró búcsúra került sor Egeraracsán. Volt
ringlis, körhinta, árus, kebabos,
fagyis és vattacukros. Fellépett
a Cool zenekar, a sztárvendég
Korda György és Balázs Klári
volt. A rendezvény jól sikerült,
sokan voltak kíváncsiak a sztárfellépőkre. A családosok is jól
érezték magukat, hiszen a gyermekeket több játék várta.
Augusztus 29-én Dancs László polgármester köszöntötte az
Egeraracsán született és sokáig
itt lakó – most már otthonban
lévő – Vass Kálmánnét, Irénke nénit 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus végén, szeptember első hetében több pályázatot nyújtottak be a Magyar Faluprogram keretében. Temetőfelújítás, ezen belül az urnafal kialakítása az elsődleges cél, de
szeretnének új szeméttárolót, az
emlékmű körül pedig térkövezés az elképzelés.
Eszközfejlesztést is terveznek, belterületi közterületek karbantartására, illetve belterületi
utak felújítására adták be pályázatukat. Sikeres elbírálás esetén
a Kossuth és a Petőfi utca lakói
közlekedhetnek egy jobb minőségű úton.

Korda György és Balázs Klári volt a sztárvendég.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Falunap Nemesrádón
Idén augusztus 31-én került
megrendezésre Nemesrádó Község Önkormányzata szervezésében a falunap. Több különleges programmal kapcsolták öszsze ezt a napot.
Délelőtt tíz órától kezdődtek a rendezvények a játszótéren. Tornával és különböző
sportprogramokkal várták az érdeklődőket, mint például asz-

talitenisz, tollaslabda és kötélhúzás.
Délután két kiállítás is megtekinthető volt: az önkormányzati hivatalban Markója László
(Szentháromság kiállítás) gyűjteményéből, a Gönczi Ferenc
Közösségi Házban pedig a „Mesés öltések” című kézimunka
darabokból (Bálint Gyuláné, Pálfi Ernőné, Zóka Zoltánné, Zsidi

Vidám műsorszámokból sem volt hiány.

Gyuláné Nemesrádóról, Kincses Tiborné, Szentpéterúrról,
Sziva Györgyné Misefáról.) Ezzel egy időben átadásra került
az új temetői járda és megáldották a lélekharangot, amelyet most állíttattak. Az átadón
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő is tiszteletét tette.
Délután három órától kulturális műsor vette kezdetét a sátor színpadán. Fellépők voltak:
Zalaegerszegi Fúvózenekar, Nőszirom Egyesület, Búcsúszentlászlói Darvak, Linder József
(harmonika), Orfeum Vándorszínpad művészei, Rádói láMegszólalt a temetői lélekharang.

nyok, Retro Band Pacsa, Dömötör Balázs.
Napközben átvehették okleveleiket azok a középiskolás
diákok, akik jól végezték a
tanévet. Este a tűzzsonglőr bemutató után bál zárta a rendezvényt.
A falunapon lehetőség volt
arc- és testfestésre, plüss póni
lovaglásra, légvárak kipróbálására és a pacsai tűzoltók is
várták az érdeklődőket. A főzőcsapatok által készített ételek folyamatosan kóstolhatók
voltak.
Zobb Eszter

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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